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İçindekiler ana karton: 1 cihaz gövdesi / 1 cihaz kafası / 1 vidalı karşı ağırlık / 1 güç kablosu / cihaz kafası 
için 3 mavi plastik ön parça (otoklavlanabilir) / 3 güvenlik gözlüğü
Kutu Boyutu: 142 x 40 x 24 cm, 10 kg.

Ayrı bir kutuda: Cihaz için 1 taban. Kutu 2: 62 x 62 x 15 cm, 4 kg.

Ambalaj / Bileşenler



Tekerlekleri cihaz tabanına yerleştirin.

Cihaz çubuğunu cihaz tabanına yerleştirin.
Ağırlığı aşağıdan iyice sıkın.

Cihazı açmak için 
cihaz kolundaki mavi kol yardımı ile açık vida ve topu 
arkaya koyun 
cihaz kafasının sonunda kolayca vidalayın.

Güç kablosunu cihazın arkasına takın
 

Mavi aparat, değiştirilebilir, otoklavlanabilir 
cihazın ön tarafına takılmıştır.

Cihaz muhafazasının alt tarafındaki
güç kablosunu prize takın.

Cihaz kullanıma hazırdır.

Kurulum



Tıbbi cihaz CE 93/42: Sınıf I.

Lütfen Kullanım Kılavuzunu 
Okuyun

Çalışma Sıcaklığı

SınıfKoruma

Işık Spektrumu

Maksimum Giriş Gücü

(maks. cihaz
boyutları)
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Toplam Ağırlık

Güç Kablosu Fişi

Güç Kablosu Uzunluğu

Boyutlar

ile

ile

Depolama Sıcaklığı

Yüksek yoğunluklu 
ışık kaynağı

Sigorta

Güç Kaynağı

Boyutlar

Çevre ve Çalışma Koşulları

Teknik Bilgiler

Fläsh Beyazlatma Cihazı, 3'lü elektrikli bir cihazdır.
Mavi LED'ler (Işık Yayan Diyotlar), 
cihazı optimize eder.
Diş beyazlatma tedavileri için kullanılmaktadır.

Teknik Özellikler

Fläsh Beyazlatma Cihazı sadece Fläsh light beyazlatma 
jelleri ile kullanılmaktadır. Jel içeriğinde % 6 ve % 32 
hidrojen peroksit mevcuttur. Kullanım sadece
diş muayenehanelerinde izin verilir. Fläsh beyazlatma 
cihazı sadece uygun şekilde kaliye personel tarafından 
kullanılabilir.



Her bir malzeme kitine 60 dakikalık işlem süresine sahip bir çip kartı bulunmaktadır.
Jel şırınga sağlanmıştır. Kart, cihaza kolayca takılabilir.
 Kalan süre karta kaydedilir ve ayrıca farklı bir karta da kaydedilebilir.
Başka bir äsh beyazlatma cihazı içinde kullanılabilir.
Tek diş beyazlatma için TEK MOD harita üzerinde zaman olmadan kullanılabilir.
TEK MODDA bile kart yuvasında bir kart olduğunu lütfen unutmayın
(boş (boş kartlar yeterlidir) TEK MODDA sadece ışıklar yanar
orta LED - tüm dişlerin beyazlatılması için kullanmayın - sonuç
o zaman ön ve arka bölgede farklı olacaktır.

Kart arızası durumunda acil durum kartı.

Fläshcard Zaman Yönetim Sistemi



LÜTFEN DİKKAT EDİN: MAVİ ANAHTAR KULLANILMADAN CİHAZ KOLU HAREKET EDEMEZ.
(2) İnce ayarlamalar yapılır
açıp kapayarak büyük vida
cihaz kafasında süspansiyon
görevi gerçekleştirir.

Fläsh Beyazlatıcı Cihazı benzersiz bir konumlandırma sistemi vardır. Cihaz kolundaki mavi anahtar (1)
Cihaz kafasının doğru konuma getirmek kolay ve hızlı olmak ile beraber 3 boyutlu hareket imkanı sunar.
Hastanın önüne yerleştirilip,  mavi anahtar serbest bırakılarak cihaz tam olarak konumlandırılır.

Kolay Kaldırma Sistemi



Fläsh Beyazlatıcı Cihaz, cihaz başlığı ile birçok olanak sunmakla beraber
ışık kaynağını hasta üzerine en uygun şekilde yerleştirmek mümkündür. 

Gösterildiği gibi, cihaz önden, yan tarafa ve hatta hastanın arkasından da 
konumlandırılabilir.
Cihaz kullanılmadığında, güç kablosu arkaya takılabilir.

Boyutlar
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Kullanıcı Arayüzünün Çalışması



3 LED'in tümü sürekli yanıyor. Işık yoğunluğu
 4 seviyede seçilebilir

3 LED dönüşümlü olarak yanar. Bu program
düşük olanla yüksek ışık yoğunluğuna sahiptir.
Isı gelişimi esas olarak hassas insanlar için kullanılır.
Hastalara önerilir.

Yalnızca ortadaki LED yanar. Işık yoğunluğunda 4 seviyeden
birisi seçilebilir.( Bunun içinde kart gereklidir.)

TAMAMI İÇİN TEK DİŞ MODUNU kullanmayın.
Diş beyazlatma sonuç anterior ve posterior olacaktır.
 

Bir ile yirmi dakika arasında ayarlanabilir.

SABİT ve TEK DİŞ MODU için ışık yoğunluğu % 25,
% 50, % 75 ve % 100 olarak ayarlanabilir. Seviye ne 
kadar yüksek olursa, jel o kadar fazla ısınır.

Bu düğmeye basarak programı başlatabilirsiniz.

Bu düğmeye basarak programı duraklatabilirsiniz.

Bu düğmeye basarak programı durdurur ve 
orijinal ayara geri döndürebilirsiniz.

Diş renginin uygun olması durumunda elde edilen 
beyazlatma seviyesini belirler.
Tedavi öncesi ve sonrası ölçüm girilir.

Mükemmel bir sonuç için adım adım rehberli 
tedaviye izin verir.

Her döngünün süresi, ışık yoğunluğu, renkli halka türü ve 
dil için standart ayarları seçmenize olanak sağlar.

Cihazdaki ash kartta kalan süreyi gösterir. 
SABİT MOD kullanılırken dakika başına sayar.

SABİT MOD

DARBE MOD

TEK DİŞ MODU

ZAMAN AYARI

PERFORMANS 
SEÇİMİ

BAŞLAT

DURAKLAT

DUR

DİŞ RENGİ

REHBERLİ
TEDAVİ

STANDART
AYARLAR
KALAN SÜRE 
ÜZERİNTE HARİTA



Lütfen standart ayarlarda istediğiniz renk anahtarını seçin.
VITA klasik renk tonu kılavuzunu veya VITA Beyazlatılmış Kılavuzunu kullanın. * Önceden 
belirleyin ve tedaviden sonra renk halkası ile diş rengini ve değerleri ekrana girin.
İkinci değeri girdiğinizde, elde edilen aydınlatma seviyesi sayısı otomatik olarak 
görüntülenir.

Elde Edilen Parlaklık Seviyelerinin Belirlenmesi



Döngü başına süre için standart ayarlara izin 
verir,
Işık yoğunluğu, renkli halka türü ve seçilecek dil 
ayarlarına izin verilir ve bu değerler bir sonraki
değişikliğe kadar cihazda kayıt edilmiş olur.

Varsayılan Ayarlar



"Yönlendirmeli Tedavi" işlevine izin verilir.
Resimli rehber ile tüm tedavi boyunca
adım adım ilerlemek için kullanılır.
Bu, her tedavi için güvenlik oluşturur.
İstediğiniz zaman HOME düğmesine 
basarak normal moda geçiş sağlayabilirsiniz.

Rehberli Tedavi





3 x 15 dakika (maksimum 4 x 15 dakika)

Cihazı doğrudan hasta önüne yerleştirin. 
Haf bir dokunuşla hastanın ağzı äsh 
dudak ekartörüne yaklaştırın.

Tek seansta 4 x 15 dakika

Fläsh Light Whitening Gel birkaç dakika sonra etkisini 
gösterecektir. Ve böylece güçlü aktivasyonu gösterir. 
Fläsh beyazlatma cihazı Jel etkisini tamamladıktan
sonra cihaz kapanacaktır.

Protezler dahil 
edilmelidir. Nemli gazlı 
bezle kaplı olmalıdır.

Tek dişi beyazlatma için
diğer dişlere nemli gazlı 
bezle kaplı olmalıdır.

Lütfen aşağıdaki özel notlara dikkat edin: 
Tek seansta beyazlatılmayan dişler
jel ile örtülmelidir.
Sıcak tutmak için nemli korumaktan
kaçınmak gerekmektedir. (Yani takma dişler
Kronlar, köprüler, implant üst yapıları
vve kaplamalar veya tek diş beyazlatma 
durumunda kalan tüm dişler).

Hastanın ve operatörün koruyucu gözlük taktığından 
emin olun.

Farklı jellerin uygulama süreleri:Güç kablosunu 100–240V'prize takın.
Cihazı çalıştırıp, materyaller ile birlikte verilen 
Fläsh Light Whitening Gel'in talimatlarını izleyin.

Diş Beyazlatma Tedavisinin Yapılması



Çocuklardan uzak tutun!
Fläsh Beyazlatma cihazı yalnızca bu talimatları 
kullanmalıdır.
Belirlenen kurallara göre uygun olarak kullanılır 
ve bu şekilde hizmet eder.

Temizlemeden önce cihazı kapatın.
Cihaz yumuşak, nemli bir bezle temizlenebilir.
Yalnızca haf deterjanlar kullanın ve geçerli 
alet dezenfektanları kullanabilirsiniz.
Sıvıların cihaza girmesini önleyin
ve temizlik için keskin olanlar kullanmaktan
kkaçının.

Cihaz ekranın alt gizli bölmesinde bulunan 
düğme ile AÇMA ve KAPAMA gerçekleştirilebilir.

100-240 V - 50 Hz - 60 Hz VDE soketi 
bulunmaktadır. 

Güç Kaynağı / Sigorta

Temizlik

Not



CE Sembolü

Seri Numarası

Kullanım Kılavuzu

Üretici Firma

B Tipi

Aç / Kapa

Evsel Atık Yok

Ürün Numarası

Elektriğe Karşı Koruma

P Koruma Sınıfı 22

Sadece Kapalı Alanda 
Kullanım için

İşaretler ve Semboller



Şikayet durumunda lütfen iletişime geçiniz.

İletişim Detayları

Sante Dental
Molla Gürani Mah. Millet Cad.
Fildişi İş Merkezi No:90/F Fatih/İSTANBUL
+90 212 532 00 86
info@santedental.com.tr

Garanti Şartları

Sistemsel bir arıza veya normal kullanım 
durumunda oluşabilecek arızlarda 
fatura tarihinden sonraki ilk 2 yıl için cihaz
garanti kapsamında sayılmaktadır.
Uygunsuz kullanımdan kaynaklanan,
Cihazdaki değişiklikler veya yanlış
kullanım, yani bilgiden sapma
ggibi durumlarda garanti masraarını içermez.
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